
Nieuwsbrief HvA United  
Het netwerk van en voor gepensioneerde HvA-medewerkers,  
Januari 2019  
 

 
 

Voor ieder een gezond en gelukkig 2019 ! ! 
 

Dit is de wintereditie van de Nieuwsbrief van HvA United met informatie over eigen activiteiten 
èn HvA-activiteiten, die voor ons als oud HvA-medewerkers interessant kunnen zijn en/of waar 
we aan deel kunnen nemen. 
 

  Voorjaarslezing 2019 

 

De toekomst van de stad is het thema van de HvA 

United voorjaarslezing eind maart/begin april 2019! 
UvA Hoogleraar Zef Hemel bekleedt de Wibautleerstoel 
voor grootstedelijke vraagstukken. Hij pleit voor 
Amsterdam als compacte metropool met een groei naar 2 
miljoen inwoners. Wat zijn de voor - en nadelen? Welke 
grootstedelijke vraagstukken moeten het hoofd worden 
geboden ?  
De definitieve datum maken we zo snel mogelijk bekend.  

 

 

 
 
 

Vooraankondiging 
ONDERWIJSCONFERENTIE  
               2019 
 

 

 
HvA United Enquête 
De 2-jaarlijkse HvA United enquête is door 99 (van de 286) 
leden ingevuld. We zijn blij met de hoge score op onze 
lezingen. Dank daarvoor ! 
Over enkele weken versturen we de uitgewerkte resultaten. 
 
 

11 april 2019 is de jaarlijkse HvA Onderwijsconferentie! 

De conferentie start vanaf 12.00 u met een lunch.  Na een 
plenair programma met enkele key-note lezingen volgt een 
ronde Masterclasses en presentatie van teams tijdens de 
Challenge. De middag wordt ook de docent van het jaar 
bekend gemaakt. Het is een mooie gelegenheid om  
collega’s te ontmoeten en inspiratie op te doen.  
Aanmelden kan t.z.t. bij Afien Nap. 

https://www.athenaeum.nl/boek/?authortitle=zef-hemel/de-toekomst-van-de-stad--9789462982468
http://www.uva.nl/profiel/h/e/j.j.m.hemel/j.j.m.hemel.html
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20180207-zef-hemel-amsterdam-moet-naar-twee-miljoen-inwoners
mailto:a.n.h.nap@hva.nl


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Terugblik lezing Artificial Intelligence 
november 2018 
Bas Haring en Ben Kröse namen  
ons mee in de interessante en zich  
snel ontwikkelende wetenschap van AI  
en hoe AI de wereld om ons heen verandert.  
Bas heeft ons op een frisse en toegankelijke manier  
de wetenschap en filosofie rondom AI uitgelegd, waarbij  
hij de impact van AI op ons dagelijks leven aanstipte en met 
welke dilemma’s we kunnen worden geconfronteerd.    Ben 
belichtte vanuit zijn lectoraat Digital Life Centre de 
technologie van AI en het gebruik van systemen, die ons 
kunnen bijstaan op de gebieden van gezonde lifestyle en de 
openbare ruimte.  

 
 
Uitnodiging van HvA United-lid Margriet Goddijn:  
Sinds april 2016 houdt HvA United contact met de 
kerngroep Grootouders voor het Klimaat (GvhK). Vanaf 
2018 vervult Margriet Goddijn deze waarnemende rol. 
Samen met Marjan Stomph en Pauline Luijnenburg nodigt 
zij HvA United leden, die de GvhK steunen, uit om lid te 
worden van hun netwerk. Op dit platform willen zij: 
- interessante informatie op het gebied van duurzaamheid 
in Amsterdam en omgeving uitwisselen;  
- voorstellen doen voor excursies naar hoopgevende 
plekken;  
- suggesties doen voor interessante onderwerpen/sprekers 
voor de halfjaarlijkse lezingen van HvA-United, etc. 

Doe mee! en geeft je op bij Margriet Goddijn 

(m.m.goddijn@hetnet.nl).  
 
 
FLOOR organiseert ook dit jaar een filmmaand 
Movies that Matter. 
Kom 7 februari 2019 17.00 - 19.00 uur in de  
Floorzaal, Wibauthuis, kijken naar de  
film ‘The Cleaners’ over de  
schaduwzijde van Facebook.  
The Cleaners geeft een inkijk in de  
verborgen wereld van de digitale schoonmaak.  
Meld je aan via deze link en geef aan dat je  
HvA United lid bent. 
 
 
 

FLOOR 
debat- en 

activiteiten-

centrum HvA 

http://www.hva.nl/create-it/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-digital-life/projecten/projecten-digital-life.html
http://grootoudersvoorhetklimaat.nl/
mailto:m.m.goddijn@hetnet.nl
http://www.hva.nl/subsites/nl/floor/evenementen/evenementen/2019/2/februari-filmmaand-the-cleaners.html?origin=%2Bgm7ym7dS%2FmdkcXtv6DeIA
https://www.hva.nl/floor/formulier/subsites/floor/nl/2019/movies-that-matter-filmmaand-1.html?origin=G63jmse7Q3ac0ex2yDZTDg%2CkGkoUvHbTPutiMzxAYGgDg


 
HvA Poëzieavond bij FLOOR 

 

 
Op 26 maart 2019 van 17.00 – 18.30 u is er voor  
iedereen die van poëzie houdt of er meer  
van wil weten een poëzieavond.  
Ben jij een dichter in de dop?  
Of wil je gewoon alles weten over  
de woordkunst van poëzie?  
Op deze avond vol woordkunst nemen we je  
op toegankelijke wijze mee in de wereld van poëzie  
en vertellen over de kunst van het dichten.  
Meld je aan via deze link en geef aan dat je HvA United lid 
bent. 

 
 
 

 

Krachtvoerlezing Faculteit 
Onderwijs & Opvoeding 

 
Martine Braaksma 

 
 

Ben je geïnteresseerd in het Advies ‘Ruim baan voor de 
leraren. Een Nieuw Perspectief op het leraarschap’ dat de 
Onderwijsraad begin november 2018 uitbracht ? Dr. 
Martine Braaksma houdt hierover een Krachtvoerlezing op 
16 januari 2019 (16.15 - 17.00 uur uur) Kohnstammhuis). 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link. 
Daar staat alle nadere informatie. 
Nb. geef aan dat je HvA United lid bent. 
 
 
 
 
 

 

http://www.hva.nl/floor/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2019/3/hva-poezieavond.html
https://www.hva.nl/floor/formulier/subsites/floor/nl/2019/hva-poezieavond-2019-kopie.html?origin=G63jmse7Q3ac0ex2yDZTDg%2CRKNdBhQxTqe9TKftUfeOsw
http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2019/01/16-01-2019-krachtvoer-martine-braaksma.html
https://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/formulier/subsites/kc-oo/nl/krachtvoer/2019-01-16-martine-braaksma.html?origin=tt7h0VWJQ8q30DM8IiHOiw%2COzzkelXgRmC%2BjWhwUp%2BNSg

